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MERITFÖRTECKNING
Enligt kompetensstege för sjuksköterskor i klinisk
vård vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ifylles elektroniskt av den sökande

Biträdande universitetssjuksköterska steg 5
Universitetssjuksköterska steg 6
Universitetssjuksköterska steg 7
Patientområde/Funktionsområde/Klinik

Namn

Personnummer

Bostadsadress och postadress

Telefon

E-post

Nuvarande tjänst, vårdenhet/mottagning

Telefon arbete (även riktnummer)

Svensk ssk leg/år

Legitimation annat land, antal år

Antal tjänsteår som specialistutbildad leg. sjuksköterska

Specialistutbildning antal år i annat land

Antal tjänsteår som ssk (heltid) totalt i Sverige

Antal tjänsteår totalt i annat land

Varav som specialistutb ssk i det aktuella området, antal tjänsteår
Definierat ansvarsområde inom omvårdnad.

Kurser
Utbildning/kurser på grund- eller avancerad nivå och som inte ingår i specialistsjuksköterskeutbildning
Kursnamn
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Nivå

Omfattning
(högskolepoäng, tid)

Datum/år
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Klinisk kompetens relaterad till vårdansvarsområdet
Beskriv din kunskap och meriter inom omvårdnad och hur du kommer att använda dessa för att utveckla och säkra kvalitet i patientvården.
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Pedagogiska meriter
Undervisning/studenter, ange utbildning, omfattning och din roll i utbildning.

Undervisning/medarbetare

Undervisning/patienter och närstående

Övriga pedagogiska meriter. Kurser på grund/avancerad nivå anges i fältet Kurser på sid 1.
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Forskningsmeriter
Deltagande i forskningsprojekt. Ange roll samt omfattning

Disputation, år/universitet

Lic. Ex, år/universitet

Chefs- och ledarskapsmeriter
Meriter avseende chef- och ledarskap såsom projektledning, ansvarsområden, chefskap etc. övriga upplysningar och meriter avseende chef- och ledarskap

Övriga meriter
Meriter av övrig betydelse för den sökta tjänsten
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Klinisk tjänstgöringsförteckning
Anställningstid
Anges med datum i kronologisk ordning
Fr o m

Tom

Klinik, sjukhus eller
motsvarande, ev land

Ange tjänstledigheter under anställningstiden

Omfattning
Anställningens omfattning
anges i procent %

Omfattning i procent %

Typ av ledighet (t ex föräldraledighet, partiell ledighet, studieledighet) Fr om och

To m

Intygas härmed
Ort och datum

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Att denna meritförteckning med tillhörande bilagor överensstämmer med oss företedda originalhandlingar och matrikelutdrag
eller av oss kända förhållanden intygas:
Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Postadress

Postadress
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Bifogas till ansökan:
•

Bevis om legitimation från Socialstyrelsen

•

Examensbevis för specialistutbildning
alternativt resultatintyg med uttagen
specialistutbildning som sjuksköterska

•

Bevis på magisterexamen

•

Bevis på masterexamen

•

Bevis på medicine licentiatexamen

•

Bevis på medicine doktorsexamen

•

Publikationsförteckning

•

Intyg på genomgångna kurser

•

Verksamhetens beskrivning av
motsvarande kompetens

•

Uppdragsbeskrivning för definierad
ansvarsområde inom omvårdnad
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